
Edit-hyllyn käyttöönotto ja 
hoito-ohjeet

Hakolan perheellä on huonekalujen 

valmistamisesta yli 50 vuoden kokemus. 

Jokainen sohvamme tehdään edelleen 

käsityönä omalla tehtaallamme. Meille 

on tärkeää olla säilyttämässä hienoa 

puuseppäperinnettä Pohjanmaalla. 

Haluamme taistella kertakäyttökulttuu-

ria vastaan - Hakolan valmistama koti-

mainen huonekalu tehdään kestämään

sukupolvelta toiselle.

Kiitos kun valitsit meidät.
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Näin otat käyttöön 
uuden Edit-hyllysi
 
1. Tee tilaa paketin purkamiselle. Varmista ennen paketin 
purkua ettei laskupinnalla ole teräviä esineitä, jotka 
voivat naarmuttaa hyllyn osia.

2. Pura hyllylevyt paketista. Älä laske hyllylevyjä suoraan 
lattiapinnan päälle, vaan aseta ne lattialle levitettyjen 
pakkausmateriaalien päälle.

3. Pura hyllyn runko paketista. Hyllyn runko asetetaan 
seinää vasten niin, että sen kapea keskiosa on seinän 
vieressä. Hyllyn rungon sivuosat käännetään etuviistoon 
niin, että ne suuntaavat hyllyn keskiosasta ulospäin 
(KUVA A).

4. Hyllyn kiinnitys seinään on välttämätöntä 
kaatumisvaaran vuoksi. Aseta hyllyn runko paikoilleen ja 
merkitse kiinnityskulmaraudan korkeus oikeaan kohtaan 
hyllyn rungon avulla. Hyllyn kaikki neljä jalkaa tulee 
olla lattiaa vasten. Ruuvaa hyllyn kiinnityskulmarauta 
pidemmällä ruuvilla ensin seinään oikealle korkeudelle, 
jonka jälkeen kulmarauta kiinnitetään hyllyn runkoon 
lyhyemmällä ruuvilla (KUVA B). Otathan huomioon seinän 
materiaalin ja käytät kiinnittämiseen siihen soveltuvia 
välineitä.

5. Aseta hyllylevyt paikoilleen kun hyllyn runko on 
kiinnitetty seinään. Varmista, että hyllyleyvt tulevat 
oikeinpäin. Levyjen alapuolella oleva ura kulkee hyllyn 
rungon kanssa samansuuntaisesti ja hyllylevyjen 
reunoissa olevat kolot kohtaavat hyllyn rungon kanssa.

6. Kiinnitä lopuksi Hakolan tunnistetarra yhden hyllylevyn 
pohjaan ja nosta hyllylevyt varovasti paikoilleen (KUVA 
A). Yhden hyllylevyn kantavuus on 10 kg.

Hoito- ja pesuohjeet

PERUSHUOLTO

Edit-hyllyn perushuoltoon kuuluu pyyhkiminen kostealla 
liinalla ilman pesuaineita. Hyllyn pinta ei kaipaa muuta 
huoltoa. 

Käyttämämme materiaalit

Edit-hyllyn materiaalina on saarni. Saarnen puuaines on 
lujaa ja sitkeää. Edit on valmistettu Jurvassa saarnen 
vaaleasävyisestä pintapuusta. Saarnelle ominaiset, 
puun pintaa kuvioivat vuosilustot tekevät jokaisesta 
tuotteesta uniikin. Puumateriaali on peräisin Euroopasta. KUVA A KUVA B


